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ইবরাহীম আল বাদরী এবং তার সাথে যারা আথে 
তারা মমেযাভাথব এই অমভথযাগ কথর যয, তারা 
সহীহ আক্বীদা অনুসরণ কথর এবং তারা বযতীত 
অনযরা মবপেগামী হথেথে যমদও তারা শরীোহর 
ফেসালা যেথক পলােন কথর। তারা মক সুবহানাহু 
তা’আলার বাণী পাঠ কথর মন?  

ْْنُم  ٰ فَرايٌق م ا ُسولا َوَآَطْعنَا ُُثَّ يَتََوَّلَّ لرَّ ا َوِبا َّللَّ َويَُقولُوَن آ َمنَّا ِبا
ئاَك  َ ۚ َوَما ُآولَ َٰ ِلا ن بَْعدا َذَٰ نانَي )م ا لُْمْؤما ََّل 47ِبا

ِ
َذإ ُدُعوإ إ

ِ
( َوإ

ْعراُضوَن ) ْْنُم مُّ َذإ فَرايٌق م ا
ِ
ا لاَيْحُُكَ بَيَْْنُْم إ ا َوَرُسوِلا ( 48إَّللَّ

نانَي ) لَْيها ُمْذعا
ِ
َّهُُم إلَْحقُّ يَأْتُوإ إ ن يَُكن ل

ِ
ام 49َوإ ( آَِفا قُلُوِبا

ي َرٌض َآما إْرََتبُوإ آَْم ََيَافُوَن آَن ََيا ْم َوَرُسوُِلُ ۚ مَّ ُ عَلَْْيا َف إَّللَّ
الاُموَن ) ئاَك ُُهُ إلظَّ َذإ 50بَْل ُآولَ َٰ

ِ
نانَي إ ََّما ََكَن قَْوَل إلُْمْؤما ن

ِ
( إ

ْعنَا  َيْحُُكَ بَيَْْنُْم َآن يَُقولُوإ ََسا ا لا ا َوَرُسوِلا ََّل إَّللَّ
ِ
ُدُعوإ إ

ئاَك ُُهُ إلُْمْفلاُحوَن ) 51َوَآَطْعنَا ۚ َوُآولَ َٰ   

“তারা বথল, ‘আমরা আল্লাহ ও রাসূথলর প্রমত 
ঈমান এথনমে এবং আমরা আনুগতয কথরমে, 
তারপর তাথদর একমি দল এর পথর মুখ মফমরথে 
যনে। আর তারা মুমমন নে। আর যখন তাথদরথক 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূথলর প্রমত এ মথমে আহবান 
করা হে যয, মতমন তাথদর মথযয মবচার-মীমাংসা 
করথবন, তখন তাথদর একমি দল মুখ মফমরথে 
যনে। মকন্তু যমদ সতয তাথদর পথে োথক, তাহথল 

তারা তার কাথে একান্ত মবনীতভাথব েুথি আথস। 
তাথদর অন্তথর মক বযাময রথেথে? নামক তারা 
সথেহ যপাষণ কথর, না তারা ভে কথর যয, 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল তাথদর উপর যুলম 
করথবন? বরং তারাই যতা যামলম। মুমমনথদরথক 
যখন আল্লাহ ও তাাঁর রাসূথলর প্রমত এ মথমে 
আহবান করা হে যয, মতমন তাথদর মথযয মবচার, 
মীমাংসা করথবন, তাথদর কো যতা এই হে যয, 
তখন তারা বথল: ‘আমরা শুনলাম ও আনুগতয 
করলাম। আর তারাই সফলকাম।” (সূরা আন-
নূর: ৪৭-৫১) 

তারা মক সুবহানাহু তা’আলার বাণী পাঠ কথর মন? 
ميَا ََشََر بَيَْْنُْم ُُثَّ ََل فَََل َوَرب اَك ََل  ُوَك فا ٰ َُيَّك ا نُوَن َحَّتَّ يُْؤما

ا قََضيَْت َويَُسل اُموإ تَْسلاميًا مَّ هاْم َحَرًجا ما ُدوإ ِفا َآنُْفسا  ََيا

“অতএব যতামার রথবর কসম, তারা মুমমন হথব 
না যতেণ না তাথদর মথযয সৃষ্ট মববাথদর বযাপাথর 
যতামাথক মবচারক মনযোরণ কথর, তারপর তুমম যয 
ফেসালা যদথব যস বযাপাথর মনজথদর অন্তথর যকান 
মিযা অনুভব না কথর এবং পূণে সম্মমতথত যমথন 
যনে।”(সুরা আন-মনসা:৬৫) 

সবেথশথষ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর মযমন 
মবশ্বজগতসমূথহর মামলক। 
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যতামাথদর মনথজথদর যেথক প্রেথম 
আরম্ভ কর! 
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